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NIEZAWODNOŚĆ • WYDAJNOŚĆ • PRECYZJA

Producent urządze i system w
laserowych CNC

BASIC

• Do 5 lat gwarancji
• Moc od 1kW 
• Oprogramowanie PL 
• Funkcja Pro Nestingu
• Serwonapędy Schneider
• Głowica Autofocus Raytools
• Wrzeciono do • Wrzeciono do rur oraz profili
 

Lasery Fibrowe
Model WS-GM



Stołowa wycinarka laserowa z wrzecionem 
(przystawką) do cięcia rur i profili o długoci 3m lub 
6m oraz otwartym stołym roboczym. Najlepszy
kompromis pomiędzy możliwociami a ceną. 

Dostępne warianty mocy

Rozmiar pola roboczego [mm]

Raycus / IPG - od 1kW 

  

  

• Zastosowanie konstrukcji bramowej ze zintegrowanym odlewanym przekrojem dwigara
   zwiększą sztywno , trwało  oraz dodaje odporno  na wstrząsy.

• Wysoka wydajno  lasera i stabilny system operacyjny sprawiają, że uzyskujemy 
   najlepsze efekt cięcia.

• Urządzenie posiada doskonały system chłodzenia, układ smarowania oraz system usu-
      wania dymu, aby zapewni stabilną pracę i żywotno  urządzenia.

• Urządzenie posiada dynamiczny Autofucus w celu utrzymania stałej ogniskowej i stabilnej    
    jakoci cięcia.

• Specjalistyczne oprogramowanie Cypcut w języku Polskim do automatycznego programo-       
   wania oraz funkcje Pro Nestingu, ktra pozwala najlepiej dopasowa rozkład elementw
   na arkuszu oraz maksymalnie wykorzysta obrabiany materiał.

•• Dostęp do systemu CNC poprzez interfejs Ethernet/WIFI umożliwia komunikację oraz       
    zdalne monitorowanie urządzenia podczas procesu cięcia.

 

Wysoko wydajne lasery wyposażone w stabilny system operacyjny, ktry zapewnia najlepsze efekty cięcia. 
Ploter posiada podw jny system chłodzenia, układ smarowania oraz system odpylania. Modele WS-GM są 
stabilne, wydajne oraz trwałe poprzez zastosowanie konstrukcji o znacznej redukcji drga, ktra charaktery-
zuje się dużą sztywnocią, stabilnocią oraz wysoką odpornocią na wstrząsy. Urządzenie posiada rwnież 
automatyczną regulację wysokoci głowicy, ktra zawsze utrzymuje stałą odległo  ogniskowej od 
obrabianego materiału zapewniając idealne przełożenie mocy w linię cięcia oraz autofocus, co w znacznym 
stopniu przypiesza proces produkcji. 

Głwne cechy

Model 
WS-GM 
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Stołowa wycinarka laserowa z wrzecionem 
(przystawką) do cięcia rur i profili o długoci 3m lub 
6m oraz otwartym stołym roboczym. Najlepszy
kompromis pomiędzy możliwociami a ceną. 

Dostępne warianty mocy

Rozmiar pola roboczego [mm]

Raycus / IPG - od 1kW 

  

  

• Zastosowanie konstrukcji bramowej ze zintegrowanym odlewanym przekrojem dwigara
   zwiększą sztywno , trwało  oraz dodaje odporno  na wstrząsy.
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      wania dymu, aby zapewni stabilną pracę i żywotno  urządzenia.

• Urządzenie posiada dynamiczny Autofucus w celu utrzymania stałej ogniskowej i stabilnej    
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• Specjalistyczne oprogramowanie Cypcut w języku Polskim do automatycznego programo-       
   wania oraz funkcje Pro Nestingu, ktra pozwala najlepiej dopasowa rozkład elementw
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stabilne, wydajne oraz trwałe poprzez zastosowanie konstrukcji o znacznej redukcji drga, ktra charaktery-
zuje się dużą sztywnocią, stabilnocią oraz wysoką odpornocią na wstrząsy. Urządzenie posiada rwnież 
automatyczną regulację wysokoci głowicy, ktra zawsze utrzymuje stałą odległo  ogniskowej od 
obrabianego materiału zapewniając idealne przełożenie mocy w linię cięcia oraz autofocus, co w znacznym 
stopniu przypiesza proces produkcji. 

Głwne cechy

Model 
WS-GM 
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Weni Solution

2500×1300mm / 3000×1500mm / 4000×1500mm 

rura Φ20 – Φ200mm / profil zamkniety 20*20 – 140*140mm / profil otwarty – opcja

3000m lub 6000m

1300mm / 1500mm / 1500mm

2500mm / 3000mm / 4000mm

120mm / 220mm120mm / 220mm

0,001mm

0.03mm / 1000mm

0.02mm / 1000mm

80m/min

375mm/sek

500mm/s

1.3G1.3G

800kg

120kg

opcja / klasa IP54

manualny / pneumatyczny opcja

Raytools

TAK

Raycus / IPGRaycus / IPG

Schneider

WMH Herion

THK / HIWIN

Omron

Airtac

PMI

Ethernet TCP/IPEthernet TCP/IP

LCD 17″ lub większy

CypCut

TAK / PRO NESTING (platforma) / wrzeciono opcja

automatyczny

3000 kPa (30 bar)

aluminiowa / odlewana < 0.373mrad

TTAK

Dual Cool System / 13L/min

TAK / Wi Fi – bezprzewodowy

Raycus: 500W - 12000W IPG: 500W - 12000W

10-45°C.

4 / ISO9001, CE

3-fazowe / 380V 50Hz  - wahanie napięcia >5%

plplatforma 4530*3566*2060[mm] |  wrzeciono 3m/ 4400*600*900[mm]

4460kg / 5000kg

Dane techniczne
Model WS-GM

Marka

Pole robocze platformy

Pole robocze wrzeciona X

Długo  robocze wrzeciona Y

Zakres osi X

Zakres osi Y

ZakZakres osi Z

Rozdzielczo  adresowana

Dokładno  pozycjonowania osi X/Y

Powtarzalno  osi X/Y

Max prędko  osi X/Y

Max prędko  osi Z

Max prędko  obotowa wrzeciona

Max przyspieszenieMax przyspieszenie

Maksymalne obciążenie platformy

Maksymalne obciążenie wrzeciona

Zamykana obudowa

Rodzaj zacisku wrzeciona

Typ głowicy

Autofocus

Rodzaj Rodzaj rdła

Serwo napędy

Przeniesienie napędu

Prowadnice

Instalacja elektryczna

Pneumatyka

Napęd rubowy głowicy

KKomunikacja

Wywietlacz

Oprogramowanie

Funkcja Nestingu

System smarowania przekładni

Maksymalne cinienie gazu w instalacji

Typ bramy

StStabilizator napięcia

Chłodzenie

Kontroler ręczny

Moc lasera

Zakres pracy temp.

Klasa lasera / Jako

Zasilanie

Wymiary (długo  * szeWymiary (długo  * szeroko  * wysoko )

Masa całkowita
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Weni Solution

4000×2000mm / 6000×1500mm / 6000×2000mm 

rura Φ20 – Φ200mm / profil zamkniety 20*20 – 140*140mm / profil otwarty – opcja

3000m lub 6000m

2000mm / 1500mm / 2000mm

4000mm / 6000mm / 6000mm

120mm / 220mm120mm / 220mm

0,001mm

0.03mm / 1000mm

0.02mm / 1000mm

80m/min

375mm/sek

500mm/s

1.3G1.3G

800kg

120kg

opcja / klasa IP54

manualny / pneumatyczny opcja

Raytools

TAK

Raycus / IPGRaycus / IPG

Schneider

WMH Herion

THK / HIWIN

Omron

Airtac

PMI

Ethernet TCP/IPEthernet TCP/IP

LCD 17″ lub większy

CypCut

TAK / PRO NESTING (platforma) / wrzeciono opcja

automatyczny

3000 kPa (30 bar)

aluminiowa / odlewana < 0.373mrad

TTAK

Dual Cool System / 13L/min

TAK / Wi Fi – bezprzewodowy

Raycus: 500W - 12000W IPG: 500W - 12000W

10-45°C.

4 / ISO9001, CE

3-fazowe / 380V 50Hz  - wahanie napięcia >5%

plplatforma 4530*3566*2060[mm] |  wrzeciono 3m/ 4400*600*900[mm]

5000kg

Dane techniczne
Model WS-GM

Marka

Pole robocze platformy

Pole robocze wrzeciona X

Długo  robocze wrzeciona Y

Zakres osi X

Zakres osi Y

ZakZakres osi Z

Rozdzielczo  adresowana

Dokładno  pozycjonowania osi X/Y

Powtarzalno  osi X/Y

Max prędko  osi X/Y

Max prędko  osi Z

Max prędko  obotowa wrzeciona

Max przyspieszenieMax przyspieszenie

Maksymalne obciążenie platformy

Maksymalne obciążenie wrzeciona

Zamykana obudowa

Rodzaj zacisku wrzeciona

Typ głowicy

Autofocus

Rodzaj Rodzaj rdła

Serwo napędy

Przeniesienie napędu

Prowadnice

Instalacja elektryczna

Pneumatyka

Napęd rubowy głowicy

KKomunikacja

Wywietlacz

Oprogramowanie

Funkcja Nestingu

System smarowania przekładni

Maksymalne cinienie gazu w instalacji

Typ bramy

StStabilizator napięcia

Chłodzenie

Kontroler ręczny

Moc lasera

Zakres pracy temp.

Klasa lasera / Jako

Zasilanie

Wymiary (długo  * szeWymiary (długo  * szeroko  * wysoko )

Masa całkowita
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Podane wartoci w [mm]

1. Rzut frontalny

2. Rzut grny

Rzuty techniczne modelu WS3015GM 
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Podane wartoci w [mm]

1. Rzut frontalny

2. Rzut grny

Rzuty techniczne modelu WS4015GM 
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Podane wartoci w [mm]

1. Rzut frontalny

3. Rzut boczny

2. Rzut grny

Rzuty techniczne modelu WS4020GM 
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Podane wartoci w [mm]

1. Rzut frontalny

3. Rzut boczny

2. Rzut grny

Rzuty techniczne modelu WS6015GM 

Lasery Fibrowe Weni  |  Seria BASIC  |  WS-GM



Podane wartoci w [mm]

1. Rzut frontalny

3. Rzut boczny

2. Rzut grny

Rzuty techniczne modelu WS6020GM 
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Wuhan Raycus®

Moc nominalna

Parametr Model Raycus RFL

Tryb pracy

Częstotliwo  (Hz)

Długo  fali (nm)

Płynna regulacja mocy(%)

Stablino  lasera

Jako  wiązki lasera (M2)

Parametr wiązki lasera(mm x mrad)

Rodzaj chłodzenia

Temperatura pracy(Co)

Wilgotno (%)

0,5kW - 12kW

CW/modulowany

0 -50000

1080 ± 10

10 - 100

< 3 %

< 1.3

< 0.50

Wodne

10 - 40

< 70

Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. jest liderem w produkcji generatorw laserowych 
na rynku azjatyckim. Wuhan Raycus posiada międzynarodowy zespł specjalistw prowadzących 
badania rozwojowe, ktre pozwalają udoskonala i rozbudowaywa generatory laserowe. Dużym 
atutem firmy jest dział serwisowy oraz wsparcia technicznego, a wszystkie naprawy urządze 
odbywają się bezporednio u klienta. Generatory laserowe Raycus z serii RFL  dostępne w wersji 
od 500W do 12000W.

Moc nominalna

Parametr Model IPG YRL

Tryb pracy

Częstotliwo  (Hz)

Długo  fali (nm)

Płynna regulacja mocy(%)

Stablino  lasera

Jako  wiązki lasera (M2)

Parametr wiązki lasera(mm x mrad)

Rodzaj chłodzenia

Temperatura pracy(Co)

Wilgotno (%)

0,5kW - 12kW

CW/modulowany

0 -50000

1070 ± 10

10 - 100

± 0,5 %

< 1.1

0.37

Wodne

10 - 40

< 65

IPG Photonics to wiodący producent generatorw laserowych na całym wiecie. Wieloletnie 
dowiadczenie gwarantuje najwyższą jako  oraz najlepsze parametry wiązki laserowej.  
Rozbudowana sie dystrybucji oraz zaplecze serwisowe gwarantują doskonałe wsparcie 
techniczne do swoich produktw. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne realizowane są przez 
labolatorium w naszej fabryce. Generatory Laserowe z serii YLR  dostępne są w wersji od 500W do 
maksymalnej mocy aż 12000W.

IPG Photonics®
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Serwonapędy Schneider Electric®

Gama serwonapędw Lexium zawiera serwonapędy AC LXM 
wspłpracujące z serwosilnikami BCH2.

Cechuje je przede wszystkim:

• Skrcony czas uruchomienia
• Zwiększenie rentownoci
• Pop• Poprawa efektywnoci

Najnowsza generacja platformy MachineStruxure™, ktrej częcią są 
serwonapędy i silniki Lexium, jest intuicyjnym rozwiązaniem przezna-
czonym dla automatyzacji maszyn posiadającym wszystkie funkcje nie-
zbędne, ktre poprawią wydajno  i zwiększa Twoje zyski. Alternatyw-
na koncepcja dla producentw maszyn, zapewniająca korzyci przez 
cały cykl życia maszyny na wielu płaszczyznach.
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Głowice Laserowe Raytools® 
Produkowane w Szwajcarii i przeznaczone głwnie do zastosowa 
przemysłowych. Zaprojektowane specjalnie do laserw wiatłowodo-
wych o redniej i wysokiej mocy.

Specjalistyczna pyłoszczelna obudowa zapobiega zanieczyszczeniu 
soczewki kolimacyjnej, co zdecydowanie przedłuża żywotno  so-
czewki i tym samym przekłada się na precyzję oraz wydajnoc wiązki 
laserowej.

Głowica wyposażona jest w dodatkowe grne szkło ochronne do ze-
społu kolimacyjnego. Jednoczenie dolna konstrukcja szkła ochronne-
go rwnież została przez nas w pełni zmodernizowana - dodalimy do 
niej osłonę przeciwpyłową. 

Podw jna konstrukcja zabezpieczająca znacznie zwiększa prostotę 
użytkownika podczas wymiany optyki głowicy laserowej, a ryzyko za-
nieczyszczenia soczewki jest niemal rwne zeru.



Rama urządzenia

Konstrukcja łoża maszyny jest spawana z naciskiem na wytrzyma-
ło . Następnie cało  jest poddawana obrbce wyżarzania wysoko-
temperaturowego, czego celem jest usuniecie napręże wewnętrz-
nych z łoża maszyny, dzięki czemu maszyna zachowuje stabilno  
podczas użytkowania oraz niezmienno  przez nawet 10 lat.
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Wszystkie lasery fibrowe marki Weni Solution® posiadają w standardzie 
stabilizator napięcia, ktry dba o zabezpieczenie urządzenia przed 
uszkodzeniem. Problemy z regulacją napięcia stanowią ponad 90% 
awarii spowodowanych przez dostarczanie słabej jakoci energii 
występującej w wielu krajach. Nasze wysokonapięciowe stabilizatory 
napięcia zapewniają ochronę przed przepięciami czy spadkami napięcia 
w sieci.  

NaszeNasze stabilizatory ma szeroką tolerancję napięcia wejciowego i 
zostały zaprojektowane tak, aby zapewni najwyższą niezawodno  w 
nieprzyjaznym rodowisku, gdzie nie może by zagwarantowana 
wysoka jako  zasilania sieciowego. 



CypCut - Oprogramowanie do laserw fibrowych

Przykładowe rozmieszczenie elementw na polu roboczym

Technologia nestingu (Nested Based Manufacturing lub NBM) znacznie skraca oraz usprawnia 
proces produkcyjny. Szczeglnie w przypadku cię krzywoliniowych. 

Możliwo  pozycjonowania całych arkuszy 
płyt, pozwala lepiej wykorzysta cięty suro-
wiec, co znacząco zmniejsza ilo  powstają-
cych odpadw. Nesting umożliwia optymalne 
wykorzystanie materiału, a funkcja symulacji 
cięcia pozwoli na odpowiednie zaplanowanie 
produkcji. 

Planowanie produkcji przed wykonaniem wła-
ciwej obrbki okreli rwnież czas i pokaże 
przybliżone koszty potrzebne na wykonanie 
zadania. 

System kontroli cięcia laserem CypCut to zestaw 
oprogramowania systemowego przeznaczony do 
płaskiego cięcia laserowego, obejmujący m.in 
cięcie laserem, wsplną funkcje układu oraz stero-
wanie obrbką laserową itd. Przecigając konku-
rencje jako jedynie przetłumaczylimy to oprogra-
mowanie na język Polski.  

Większo  jego funkcji jest wykorzystywana w 
przetwarzaniu grafiki, ustawieniach parametrw, 
niestandardowej edycji procesu cięcia, symulacji 
oraz sterowaniu procesem cięcia.  

Software CypCut dostarczany wraz z urządzeniem umożliwia m.in:
• utworzenie i zapisywanie parametrw technologicznych dla zada
• wykonywanie cięcia w trybie automatycznym
• zoptymalizowanie odsunię pomiędzy elementami
• uniemożliwienie przejazdu głowicy nad wycietymi miejscami
• sprawdzanie iloci częci, szczegłw i odpadw
•• wstawianie automatyczne mostkw podtrzymujacych detal w arkuszu
• autonesting - autonomiczny tryb układania detali poprzez wypełnienie arkusza
• zapisywanie i edytowanie rysunkw w formacie *.lxd, *.dxf, a także innych formatach.

Nesting - Oszczędna technologia
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Dostępne języki



VAT 0% lub VAT 23%

OOferujemy zakup ze stawką 
VAT 0% (tzw. dostawa wew- 
nątrzwsplnotowa).Urządze-
nia dostarczane są z kraju 
mieszczącego się w Unii 
Europejskiej innego niż 
Polska.  Tym samym czynny 
podpodatnik VAT ma prawo do 
zakupu z w/w stawką 0%. 

Zastosowanie stawki VAT 
23% będzie miało miejsce 
przy dostawie krajowej, tzn., 
że urządzenie będzie 
wydane z magazynu na 
terenie kraju ( Polski ). Jeli 
numer NIP jest nieaktywny 
lublub wymagana jest  dostawa 
krajowa, faktura VAT zostanie 
wystawiona ze stawką 23%. 

CZAS TO PIENIĄDZ

WięWiększo  naszych urządze 
wymaga zlecenia produkcji 
lub indywidualnego dopaso- 
wania do potrzeb klienta, 
przez co płatno  może 
nastąpi etapami. 

RozłożenieRozłożenie płatnoci w 
czasie nie zawiera żadnych 
dodatkowych opłat oraz 
pozwala naszym klientom 
inwestowa w rozw j w 
najbardziej przyjazny i 
elastyczny sposb.  

WW celu uzgodnienia szczeg- 
łw prosimy o kontakt z 
naszym biurem obsługii lub z 
działem handlowym. 

WIELE MOŻLIWO CI 
JaJako zaufany biznesowy 
partner przewodnich bankw 
na rynku, zrealizowalimy z 
pełnym sukcesem wiele 
um w, ktre potwierdzają 
nasze referencje.  

WWspłpracujemy stale z 
takimi bankami i partnerami 
jak: Alior Bank, Pekao 
Leasing, Getin Bank, EFL, 
Raieisen Bank, X-leasing. 
 
DziękiDzięki stałej wspłpracy 
formalnoci są ograniczone 
do minimum, co znacznie 
przypiesza całą procedurę i 
wpływa finalnie na czas 
dostawy. 

WIELOWALUTOW

WychodzącWychodząc na przeciw oraz 
wygodzie dla każdego z 
naszych  klientw, oferujemy 
możliwo  dokonywania 
wpłat w następujących 
walutach: 

• Polski złoty PLN 
•• Euro EUR  

• Dolar amerykaski USD 

• Funt brytyjski GBP 

WW trosce o Pastwa 
finansowanie,  posiadamy 
konta w/w walutach przez co, 
częste problemy z 
przewalutowywaniem  w 
naszych transakcjach nie 
występują. 
 

GOT WKA LEASING WALUTYPŁATNO C
PODZIELONA

Finansowanie

Serwis oraz wsparcie techniczne
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla wszystkich urządze Weni Solution. 
Wykwalifikowany zespł serwisowy zagwarantuje Pastwu najwyższą jako  usług. 

Służymy bezpłatną telefoniczną pomocą przy usuwaniu alarm w i drobnych awarii. 
Posiadamy rozbudowany magazyn częci zamiennych co znacznie przypiesza pracę serwisu. 
Gwarantujemy 24h czasu reakcji serwisu (w dni robocze) od pisemnego zgłoszenia awarii. 

O f e r u j e m y :
•  Wykonywanie okresowych przeglądw wycinarek laserowych 
••  Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 
•  Konserwację oraz regulację naszych urzadze
•  Wymianę optyki zewnętrznej i wewnętrznej 
•  Kalibrację optyki oraz czyszczenie luster
•  Wymianę lub regenerację system w napędowych
•  Ustawienie parametrw cięcia
•  Pomiar skutecznoci mocy laserw Co2
••  Naprawy i regenerację układw chłodzenia i układw pneumatycznych
•  Instalację urządzenia oraz szkolenie operatorw z obłsugii 

Nasi specjalici są do Pastwa dyspozycji, służą swoją wiedzą i wieloletnim dowiadczeniem.

Zaawansowany program szkoleniowy oraz treningowy pozwoli przygotowa operatorw do 
szybkiej i wydajnej pracy oraz pozwoli unikną przypadkw nieprawidłowej obsługi.
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Tabela zakresu cięcia 

Moc lasera
Grubo  materiału



PARAMETRY CIĘCIA - Lasery Fibrowe Weni Solution
Rodzaj 
materiału

Grubo
materiału

Stal węglowa

500W  1000W  2000W  3000W  4000W  6000W  8000W

Moc lasera

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm8mm

10mm

12mm

14mm

16mm

18mm

20mm

22mm22mm

25mm

8.0 – 13 m/min

3.0 – 4.5 m/min

1.8 – 3.0 m/min

1.3 – 1.5 m/min

0.9 – 1.1 m/min

0.6 – 0.9 m/min

--

-

-

-

-

-

-

--

-

15 – 24 m/min

5.0 – 7.5 m/min

2.4 – 4.0 m/min

2.0 – 2.4 m/min

1.8 – 2.0 m/min

1.4 – 1.6 m/min

0.8 – 1.2 m/min0.8 – 1.2 m/min

0.6 – 1.0 m/min

0.5 – 0.8 m/min

-

-

-

-

--

-

24 – 30 m/min

5.5 – 8.0 m/min

3.5 – 4.8 m/min

2.8 – 3.5 m/min

2.5 – 3.0 m/min

1.8 – 2.6 m/min

1.2 – 1.8 m/min1.2 – 1.8 m/min

1.1 – 1.3 m/min

0.9 – 1.2 m/min

0.7 – 0.8 m/min

0.6 – 0.7 m/min

0.4 – 0.6 m/min

-

--

-

30 – 42 m/min

7.0 – 9.0 m/min

4.0 – 6.5 m/min

3.5 – 4.5 m/min

3.0 – 3.5 m/min

2.5 – 3.2 m/min

1.8 – 2.6 m/min1.8 – 2.6 m/min

1.4 – 2.0 m/min

1.2 – 1.6 m/min

0.9 – 1.4 m/min

0.8 – 1.2 m/min

0.7 – 1.0 m/min

0.6 – 0.8 m/min

0.4 – 0.6 m/min0.4 – 0.6 m/min

-

40 – 55 m/min

8.0 – 10 m/min

4.5 – 6.5 m/min

4.0 – 5.0 m/min

3.0 – 4.2 m/min

3.0 – 3.5 m/min

2.0 – 3.0 m/min2.0 – 3.0 m/min

1.5 – 2.5 m/min

1.4 – 2.0 m/min

1.0 – 1.6 m/min

0.8 – 1.5 m/min

0.8 – 1.1 m/min

0.7 – 1.0 m/min

0.6 – 0.8 m/min0.6 – 0.8 m/min

0.3 – 0.5 m/min

60 – 80 m/min

9.0 – 12 m/min

4.0 – 7.0 m/min

4.2 – 5.5 m/min

3.5 – 4.2 m/min

3.0 – 4.0 m/min

2.2 – 3.2 m/min2.2 – 3.2 m/min

1.8 – 2.5 m/min

1.6 – 2.0 m/min

1.5 – 1.8 m/min

0.8 – 1.5 m/min

0.9 – 1.2 m/min

0.8 – 1.1 m/min

0.7 – 0.9 m/min0.7 – 0.9 m/min

0.4 – 0.6 m/min

70 – 90 m/min

10 – 13 m/min

4.0 – 7.0 m/min

4.7 – 5.5 m/min

3.8 – 4.5 m/min

3.3 – 4.2 m/min

2.5 – 3.5 m/min2.5 – 3.5 m/min

2.2 – 2.7 m/min

1.8 – 2.1 m/min

1.7 – 1.9 m/min

0.9 – 1.7 m/min

0.9 – 1.2 m/min

1.0 – 1.5 m/min

0.8 – 1.0 m/min0.8 – 1.0 m/min

0.5 – 0.7 m/min

Stal nierdzewna

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm8mm

10mm

12mm

16mm

20mm

30mm

8.0 – 13 m/min

2.4 – 5.0 m/min

0.6 – 0.8 m/min

-

-

-

--

-

-

-

-

-

118 – 25 m/min

7.0 – 12 m/min

1.8 – 2.5 m/min

1.2 – 1.3 m/min

0.6 – 07 m/min

-

--

-

-

-

-

-

24 – 30 m/min

10 – 17 m/min

4.0 – 6.5 m/min

3.0 – 4.5 m/min

1.8 – 2.5 m/min

1.2 – 2.0 m/min

0.7 – 1.0 m/min0.7 – 1.0 m/min

-

-

-

-

-

30 – 42 m/min

18 – 21 m/min

8.0 – 12 m/min

6.0 – -9.0 m/min

3.0 – 5.0 m/min

3.0 – 4.3 m/min

1.5 – 2.0 m/min1.5 – 2.0 m/min

0.8 – 1.0 m/min

0.5 – 0.8 m/min

-

-

-

40 – 55 m/min

20 – 30 m/min

12 – 18 m/min

8.0 – 12 m/min

4.0 – 6.5 m/min

4.0 – 6.5 m/min

1.8 – 3.0 m/min1.8 – 3.0 m/min

0.8 – 1.5 m/min

0.6 – 1.0 m/min

0.5 – 0.8 m/min

-

-

60 – 80 m/min

30 – 42 m/min

18 – 24 m/min

10 – 18 m/min

8.0 – 12 m/min

6.0 – 9.0 m/min

4.0 – 5.0 m/min4.0 – 5.0 m/min

1.8 – 2.5 m/min

1.2 – 1.8 m/min

0.6 – 0.8 m/min

0.5 – 0.8 m/min

-

70 – 90 m/min

40 – 55 m/min

30 – 38 m/min

18 – 24 m/min

12 – 17 m/min

8.0 – 14 m/min

6.0 – 8.0 m/min6.0 – 8.0 m/min

3.0 – -5.0 m/min

1.8 – 3.0 m/min

1.2 – 1.8 m/min

0.6 – 0.7 m/min

0.4 – 0.5 m/min

Mosiądz

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm8mm

10mm

12mm

16mm

4.0 – 5.5 m/min

0.5 – 1.0 m/min

-

-

-

-

--

-

-

-

6.0 – 10 m/min

2.8 – 3.6 m/min

0.5 – 1.0 m/min

-

-

-

--

-

-

-

14 – 16 m/min

4.5 – 6.5 m/min

2.5 – 3.5 m/min

1.5 – 2.0 m/min

1.4 – 1.6 m/min

-

--

-

-

-

25 – 35 m/min

10 – 15 m/min

5.0 – 8.0 m/min

3.5 – 5.0 m/min

2.5 – 3.2 m/min

1.2 – 2.0 m/min

0.7 – 0.9 m/min0.7 – 0.9 m/min

-

-

-

35 – 45 m/min

10 – 15 m/min

7.0 – 10 m/min

5.0 – 8.0 m/min

3.5 – 5.0 m/min

1.5 – 2.5 m/min

0.8 – 1.5 m/min0.8 – 1.5 m/min

0.5 – 0.8 m/min

-

-

50 – 60 m/min

25 – 30 m/min

12 – 18 m/min

8.0 – 10 m/min

6.0 – 7.0 m/min

3.5 – 4.5 m/min

1.6 – 2.2 m/min1.6 – 2.2 m/min

0.8 – 1.4 m/min

0.6 – 0.8 m/min

-

70 – 85 m/min

30 – 40 m/min

15 – 24 m/min

9.0 – 15 m/min

7.0 – 9.0 m/min

4.5 – 6.5 m/min

2.4 – 4.0 m/min2.4 – 4.0 m/min

1.5 – 2.2 m/min

0.8 – 1.5 m/min

0.6 – 0.8 m/min

Aluminium

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm8mm

10mm

12mm

16mm

20mm

4.0 – 5.5 m/min

0.7 – 1.5 m/min

-

-

-

-

--

-

-

-

-

6.0 – 10 m/min

2.8 – 3.6 m/min

0.7 – 1.5 m/min

-

-

-

--

-

-

-

-

20 – 25 m/min

7.0 – 10 m/min

4.0 – 6.0 m/min

2.0 – 3.0 m/min

1.2 – 1.8 m/min

0.7 – 1.0 m/min

--

-

-

-

-

25 – 40 m/min

10 – 18 m/min

7.0 – 10 m/min

4.0 – 5.5 m/min

3.0 – 4.0 m/min

1.5 – 2.5 m/min

0.7 – 1.0 m/min0.7 – 1.0 m/min

-

-

-

-

40 – 55 m/min

15 – 20 m/min

10 – 15 m/min

8.0 – 10 m/min

5.0 – 7.0 m/min

3.5 – 4.0 m/min

1.5 – 2.0 m/min1.5 – 2.0 m/min

0.8 – 1.0 m/min

0.6 – 0.8 m/min

-

-

55 – 65 m/min

25 – 35 m/min

13 – 18 m/min

10 – 12 m/min

6.0 – 10 m/min

4.0 – 6.0 m/min

2.0 – 3.0 m/min2.0 – 3.0 m/min

1.0 – 2.1 m/min

0.8 – 1.4 m/min

0.6 – 0.9 m/min

-

80 – 90 m/min

35 – 50 m/min

21 – 30 m/min

13 – 18 m/min

9.0 – 12 m/min

4.5 – 8.0 m/min

4.0 – 6.0 m/min4.0 – 6.0 m/min

2.2 -3.0 m/min

1.5 – 2.0 m/min

1.0 – 1.6 m/min

0.6 – 0.9 m/min
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Praca zespołu Weni Solution



Lasery Fibrowe  •  Markery Fibrowe  •  Lasery Co2  •  Plotery Stołowe

WSZYSTKIE URZĄDZENIA ORAZ PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ MARKĘ WENI SOLUTION SĄ 
FLAGOWYMI MODELAMI PRODUKOWANYMI ORAZ ZAPROJEKTOWANYMI PRZEZ NASZYCH 
INŻYNIER W, OPIERAJĄC SIĘ O ZEBRANE WIELOLETNIE DO WIADCZENIE ORAZ POZYSKANE

 OPINIE NASZYCH KLIENT W

KLIENCI WYBIERAJĄCY MARKĘ WENI SOLUTION OTRZYMUJĄ GWARANCJĘ JAKO CI 
W ROZSĄDNEJ CENIE, PEŁEN SERWIS ORAZ WSPARCIE TECHNICZNE.

WENI SOLUTION JAWENI SOLUTION JAKO NIELICZNA MARKA NA RYNKU URZĄDZE  PRZEMYSŁOWYCH OFERUJE AŻ DO 
5 LAT GWARANCJI NA WSZYSTKIE SWOJE URZĄDZENIA 

PRECYZYJNE POMIARY KAŻDEGO ELEMENTU ORAZ LASEROWA KALIBRACJA PRZEPROWADZANE 
PRZEZ NASZYCH TECHNIK W GWARANTUJĄ NIEZAWODNO  NASZYCH URZĄDZE

GWARANTUJEMY R WNIEŻ SERWIS POGWARANCYJNY ORAZ STALE

UZUPEŁNIANE ZAPLECZE CZĘCI ZMIENNYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH

NASI TECHNICY SŁUŻĄ SWOJĄ WIEDZĄ I DO WIADCZENIEM 

ZAPEWNIAJĄC WSPARCIE TECHNICZNE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

 +48 77 433 71 30
+48  531 011 619 bok@weni.euGłwny dystrybutor & Showroom - Logos Media sp. z o.o 

Weni Solution 
        
ul. Podolska 18, 48-303 Nysa            

Więcej informacji na www.weni.eu


